
SAGRADO VOLEIBOL
Ano 

Nascimento
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Treinadores

Escola de Voleibol 
2º ao 4º  ano

2008 a 
2006

16h30 / 17h30 16h30 / 17h30 9h00 / 11h00 Fernando Alves

SAGRADO VOLEIBOL / MINI VOLEIBOL

Minis A
5ºano

2005 16h30 / 18h00 16h30 / 18h00 9h00 / 11h00 Fernando Alves
Nuno Oliveira

David Sampaio
(a indicar)

Minis B 
6ºano e 7ºano

2003 / 2004 16h30 / 18h00 16h30 / 18h00 9h00 / 11h00

SAGRADO VOLEIBOL 

Infantis 2002 18h00 / 19h30 14h00 / 16h00 16h30/18h00 11h00 / 13h00
David Sampaio

(a indicar)

Iniciadas 2001 16h30/18h15 16h00 / 18h00 18h00 / 20h00 18h00 / 20h00
Nuno Oliveira

David Sampaio

ESCOLA DE VOLEIBOL

Valor 
Mensal

1x Semana 2x Semana 3x Semana

13,00€ 21,00€ 29,00€

SAGRADO VOLEIBOL FEDERADO

Valor 
Mensal

Sagrado Voleibol
Minis A

Sagrado Voleibol
Minis B

Sagrado Voleibol
Infantis e Iniciados

43,00€ 43,00€ 50,00€



SAGRADO VOLEIBOL
NORMAS ADMINSTRATIVAS
VOLEIBOL - MINIS, INFANTIS e INICIADAS

Início das AEC a 2 de setembro de 2015, términus a 30 de junho de 2016. (10 Mensalidades – Setembro a Junho)

INFANTIS E INICIADAS - Com a primeira mensalidade acresce o valor de 35,00€ (Taxa de Filiação/Inscrição)

MINIS A e MINIS B - Com a primeira mensalidade acresce o valor de 25,00€ (Taxa de Filiação/Inscrição)

Para os grupos de Infantis e Iniciadas não existem inscrições. As atletas já selecionadas são inscritas automaticamente pelos
professores/treinadoresresponsáveis.

ESCOLA DE VOLEIBOL - 1º CICLO e MINIS A

Início das AEC a 15 de setembro de 2015, términus a 24 de junho de 2016. (9 Mensalidades – Outubro a Junho)

SAGRADO VOLEIBOL

As inscrições na AEC- SAGRADO VOLEIBOL, podem ser realizadas a partir de 3 de agosto (online) – Moodle: área da secretaria virtual.
No entanto é possível em qualquer altura do ano a inscrição na atividade, sujeitando-se neste caso à existência de vaga ou
possibilidade de enquadramento técnico adequado.

A inscrição numa atividade pressupõe a permanência na mesma até ao fim do ano letivo em curso. A desistência poderá ser feita
pelo Encarregado de Educação na Secretaria do Colégio, até dia 15 de cada mês, com efeito no mês seguinte. Qualquer ausência
sistemática à atividade não implica a desistência a qual só será efetiva quando comunicada por escrito, pelo Encarregado de
Educação, nos respetivos serviços.

Todas as atividades têm número limite de inscrições e só funcionam se houver número mínimo.

Os atletas que participam nas competições federadas, devem ter sempre atualizados os exames médicos exigidos, e consequente
seguro desportivo.

O colégio reserva-se no direito de alterar qualquer AEC (dia/hora) no decorrer do ano letivo, tendo em conta os ajustes nos horários
curriculares, número de alunos inscritos e/ou outros.

Não será efetuada redução no valor da mensalidade aos alunos/atletas que não realizem a totalidade dos treinos semanais da sua
equipa, podendo os alunos frequentar as sessões de treino de outro grupo/equipa com autorização do professor/treinador.

O presente regulamento é válido para todas as AEC (SAGRADO VOLEIBOL) sem exceção.


